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Mokymo aplinkos kūrimas 
dirbant su MAYKU 
FormBox

Mokymo tyrimas

„FormBox prietaisą lengva nustatyti darbui ir juo naudotis.  Vaikams visada smagu 
stebėti kaip pamokų metu molis  tampa juokinga, rimta ar gražia statūlėle. Tai 
visada teikia jiems džiaugsmo!“ 
 
Mokytojas Lukas 
 

 

 

 

Transportavimas 
Mokytojui Lukui yra būtina turėti galimybę transportuoti prietaisą norint vesti pamokas. MAYKU FormBox yra 
kompaktiškas ir lengvas, tačiau pakankamai tvirtas, kad mokiniai galėtų kurti gamyklos lygio produktus. 
 
Kūrybiškumo skatinimas 
FormBox tinkamas naudoti savarankiškai vaikams nuo 8 metų amžiaus. Mokiniai yra skatinami eksperimentuoti su 
produktų projektavimu ir prototipų kūrimu saugioje aplinkoje. 
 

 Ekonomiškumas, universalumas ir saugumas 
FormBox priemonių rinkinys yra prienamos kainos mokymo priemonė. Prietaisas gali būti naudojamas visose 
mokymo programose kuriant inovatyvias ir įdomias užduotis mokiniams.    
 
 
 



Iššūkis 
Prieš metus laiko dėl didelio kritulių kiekio Luko gimtąjame mieste iškilo potvynių pavojus. Lukas žinoma norėjo 
išsaugoti mokinių namus nuo užliejimo. Jis pakvietė vaikus kurti gotikinių skulptūrų galvas tam, kad šie gaminiai 
nukreiptų lietvamzdžiais tekantį lietaus vandenį į žemę ir taip būtų išvengta potvynių. 

 
Vakuuminis formavimas buvo puikus sprendimas didesnio kiekio gaminių gamybai, tačiau reikėjo transportuojamo, 

 paprastai naudojamo ir ilgesnį laiką saugiai veikiančio prietaiso.   

 

Lukas yra produktų dizaineris, mokykloje diegiantis socialinius pokyčius ir naujoves. 
MAYKU FormBox prietaisą pamokose jis naudoja gotikinių skulptūrų kūrimui, tuo 
pačiu mokydamas vaikus apie aplinkos apsaugą. 

Sprendimas

 
 

 

 

MAYKU FormBox prietaisas tapo geriausiu mokytojo iššūkio sprendimu. Su patvariu ir lengvai transportuojamu 
prietaisu mokytojas Lukas galėjo saugiai vesti pamokas lauke be jokio pavojaus mokiniams.  

Pamokos pradžioje mokytojas paaiškino mokiniams vakuuminio formavimo pagrindus ir svarbiausius dizaino 
aspektus, kad jie galėtų  pradėti darbą su prietaisu. Aptarta aplinkos tvarumo tema, nes su FormBox prietaisu 
naudojamos formos yra pilnai perdirbamos ir pagamintos iš perdirbto plastiko.  



Mokiniams buvo paaiškinta kaip pasiruošti užduočiai ir iš molio suformuoti figūrą. Jie savarankiškai atliko šį darbą.  
Jiems taip pat buvo galima keisti formas ir taip įgyti daugiau patirties. Kūrybinė laisvė dar labiau įtraukė mokinius į 
užduotį ir paskatino diskusiją kaip FormBox gali būti naudojamas ir kitose veiklose.  

  

    

Dydis   

Santykis su mokiniais    
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Pramoninis vakuuminio formavimo prietaisas

MAYKU FormBox savybės 

Pasibaigus pamokai mokinių pagamintos formos buvo išbandytos ant sukontruotų lietvamzdžių ir tuomet mokiniai 
formas nešėsi namo ir pritvirtino prie  savo namų lietvamzdžių.  

440 x 490 x  820 mm ir daugiau 315 x 466 x  274 mm 

Skirtas demonstracijoms Individualiai naudojamas  

www.mokslotechnologijos.lt 

http://mokslotechnologijos.lt

